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 (َوّثق)حملة 
 مركز توثيق االنتهاكات في سوريا

 بالتعاون مع
 لجان التنسيق المحلية-تنسيقية مدينة دوما-
 لجان التنسيق المحلية-تنسيقية مدينة حمورية-

 المكتب الحقوقي في مدينة عربين-
 (الغوطة الشرقية دوما، حمورية، عربين: دمشق ريفمحافظة )

 
 3102 سبتمبر/ أيلول 

 

 :مقدمة

تنسيقية مدينة دوما و حمورية التابعتين للجان التنسيق كٌل من  بالتعاون بين مركز توثيق االنتهاكات في سوريا و     
 الغوطة الشرقية الثالثة بمحافظة ريف دمشقمدن ي ف "َوثّــــق"، بدأت حملة والمكتب الحقوقي في مدينة عربين المحلية
برصد المميزة التي قام بها عدد من النشطاء والحقوقيين المهتمين عبر مجموعة من األنشطة ،  3102-8-01بتاريخ 

 .ونشر الثقافة الحقوقية وتوثيق االنتهاكات

على  تشجيع المواطنين و الغوطةمدن في جوهرها على نشر ثقافة رصد وتوثيق االنتهاكات في  تهدف تلك األنشطة 
، وتقديم مرتكبيها بما يجعلهم شركاء في المطالبة بحقوقهم والحفاظ عليها وحمايتها؛ المشاركة في عمليات الرصد والتوثيق

 .إلى العدالة في المستقبل حتى ال تتكرر في سوريا المستقبل

لألسلحة الكيماوية في الغوطة الشرقية بتاريخ وات جيش النظام قتعرضت الحملة الى توقف مفاجىء نتيجة استخدام 
، بسبب الكارثة اإلنسانية التي حّلت وانصراف الناشطين في مما سبب توقفا كامال بمجريات الحملة 12-80-1822

 . مدن الغوطة الى العمل اإلغاثي واإلسعافي

الكيماوي وجمع واستكمال لكن الحملة عادت واستمرت وتابعت نشاطاتها التي ركزت على توثيق ضحايا مجزرة 
 .معلوماتهم

بغض النظر الحق والعدالة للجميع ضمن فعاليات الحملة على دمج ثقافة حقوق االنسان في مجتمعاتنا وأن  التأكيدتّم  
 .عن خلفياتهم المتنوعة وبمواجهة جميع األطراف التي ترتكب اإلنتهاكات بحق الشعب السوري
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 نشاطات الحملة

 تماراتتوزيع اإلس: أوالا 

على المواطنين في ، ة فارغة لتوثيق مختلف االنتهاكاتورقي استمارة 2188قام الناشطون في المدينة بتوزيع أكثر من 
 .المدينة تعبأ بمساعدة واشراف الناشطين المدربين

 :أنواع االستمارات الموزعة

 استمارة توثيق الشهداء-2
 استمارة توثيق المعتقلين-1
 حاالت الخطفاستمارة توثيق -2
 استمارة توثيق المفقودين-4
 استمارة توثيق االنتهاكات من الجهات غير الرسمية-5
 استمارة توثيق الغازات السامة والكمياوية-6

 :جداريات الحملة: ثانياا 
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 جدارية الحملة في مدينة دوما* 

 

 الجدارية الثانية في مدينة دوما* 
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 جدارية الحملة في مدينة حمورية* 
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 جدارية الحملة في مدينة حمورية *
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جدارية الحملة في مدينة عربين* 

 

 

 

 :الملصقات التوعوية:رابعاا 

مدن مناطق  جدران على العديد منتحوي شعارات وأهداف حملة وثق والتي توعوية الملصقات من الالعديد  تم لصق 
  دوما وحمورية وعربين

 :النشطاء قبل من اتوزيعه ىجر  الذي هذه الملصقات في ماورد بين ومن

 .أحد من هبة وليست ملكنا حقوقنا-

 .حقوقك والثورة الثورة انت-

 .مطالب وراه حق ماضاع-

 .صوتك ووصل وثق-

 .ظالم بناديله حقي انتهك مين كل-

 .مصون يبقى رح حقي... تكون ماكنت مين-

 .بكرا والدك كرمال اليوم وثق-
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 واعمارهم وارواحهم بحياتهم ضحوا الي حقوق نحفظ كرمال التوثيق للخارج، وال الدولية، للمنظمات مو التوثيق-

 .وممتلكاتهم

 .برقبتنا امانة تركوهم الي على بالنا وندير بالمستقبل نعوضهم ونحاول للبلد قدموه شي وكل ذكراهم نحفظ حتى التوثيق-

 .مايتكرر والتعذيب واالعتقال القتل حتى ، مايتكرر الظلم حتى التوثيق-

 هنن وكرامتي حقي عندك، وقف الثورة، باسم الظلم ويستنسخ النظام يقلد انه نفسه له تسول حدا لكل نقول حتى التوثيق-

 .الثورة

 .وبممارساته فيه بتتشبه جهة او شخص واي المجرم النظام بوجه وكرامتنا حقوقنا بحفظ شركاء كلنا لنكون التوثيق-

 

 في مدينة عربين نسخة عن البروشور* 

 

 

 

 في مدينة عربين نسخة عن البروشور* 
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 في مدينة حمورية نسخة عن البروشور* 
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 بعض الفيديوهات التي قام الناشطون بتصويرها

 جدارية مدينة دوما-

http://youtu.be/BamsrEvOgyo 

 (1)جدارية مدينة دوما -

http://youtu.be/mouMmAJHkN8 

 حمورية في وثق حملة منشورات لصق-

http://youtu.be/rQCNWdRmKOA 

 حمورية ساحة في وثق حملة بوسترات وتعليق نشر-

http://youtu.be/xyLs9WHOd5M 

http://youtu.be/BamsrEvOgyo
http://youtu.be/mouMmAJHkN8
http://youtu.be/rQCNWdRmKOA
http://youtu.be/xyLs9WHOd5M
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 خاتمة

بين السكان وصدى واسعًا في اشارة على مدى التجاوب اإليجابي الذي تلقاه الحملة  ىالقت الحملة تأثيرا كبيرا لد
لتوثيق مختلف انتهاكات حقوق االنسان وحفظ ع، وأهمية الموضوع الحقوقي الذي يتطلب مشاركة من الجمي المواطنين

 .و ذويهم مستقبالً حقوق المتضررين 

 أوال الرقة محافظة في بدأت والتي" َوّثق" حملة بها اطلقت التي المناطق سلسلة ضمنمدن الغوطة  في الحملة هذهاطلقت 
 .الحسكة محافظة في القامشلي مدينة فيثم  الزور دير محافظة فيومدينة العشارة  الميادين مدينة في ثم

 .الحسكة محافظة في المالكية مدينة في الحملة طالقإل حالياً  التحضيرات وتتم

الى اشراك المواطنين في عملية  بالتعاون مع المراكز الحقوقية والمدنية حيث يهدف مركز توثيق االنتهاكات في سوريا
لنشر ثقافة حقوق اإلنسان ودمجها في مجتمعاتنا، والتأكد أن تلك  ألكبر شريحة ممكنة  التوثيق والحرص على الوصول

 .االنتهاكات موثقة بشكل حرفي مراعيا كافة القواعد القانونية للتوثيق الحقوقي

 ألية مالحظات أو أسئلة يمكن التواصل معنا عبر بريدنا االلكتروني  
sy.info-editor@vdc 

 لالطالع على تقاريرنا السابقة باللغة العربية
sy.org/index.php/ar/reports-http://www.vdc 

 لالطالع على تقاريرنا السابقة باللغة اإلنكليزية
sy.info/index.php/en/reports-http://www.vdc 

 لالطالع على تقارير مشابهة باللغة العربية
sy.info/index.php/ar/reports/documentcampaign-http://www.vdc 
sy.info/index.php/ar/reports/watheqmayadeen-http://www.vdc 

sy.info/index.php/ar/reports/1379617604-http://www.vdc 
 لالطالع على تقارير مشابهة باللغة االنكليزية
sy.info/index.php/en/reports/documentcampaign-http://www.vdc 

qmayadeensy.info/index.php/en/reports/wathe-http://www.vdc 

sy.info/index.php/en/reports/1379617604-http://www.vdc 
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